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شرکت سیل صنعت رگا

 اولین شرکت تخصصی در زمینه آببندي و روانکاري 

شیرآالت در سال 1381 تاسیس گردید.

این شرکت با هدف ساخت مواد آببندي و روانکاري 

طی دو سال کار تحقیقاتی و همکاري با شرکت 

 SealWeld کانادا اقدام به تولید این مواد در ایران 

نمود. در حال حـاضر محصوالت تـولیـدي این شرکت 

در زمینـه آببندي و روانکاري انواع شیرآالت نوع 

Ball-Plug-Gate به طور گسترده اي در مناطق عملیات 

انتقال گاز – شرکت هاي شیر سازي – پاالیشگاه ها و 

پتروشیمی ها کاربرد دارند.

زمینه هاي تخصصی:

تولید کننده انواع مواد آببندي و روانکاري شیرآالت.

تولید کننده ماده تمیز کننده شیرآالت.

تولید و تعمیر انواع گریس پمپ هاي دستی و پنوماتیکی.

برگزارکننده سمینارهاي آموزشی تخصصی با عنوان نگهداري

 و تعمیرات شیرآالت تحت فشار.

هدف از گردآوري این دفترچـه آشنـایی تکنسیـن هاي شیرآالت با انواع مواد آببنـدي

 و روانکاري و همچنین آشنایی با تجهیزات تزریق این مواد (گریس پمپ ها) و اتصاالت

 روي شیرآالت (fitting) و تکنیک هاي آببندي می باشد.

افراد مرتبط با شیرآالت با مطالعه این دفترچه راهنما می توانند  به ایجادیک  برنامه نگهداري و تعمیرات دوره اي شیرآالت دست پیدا کنند.

ثابت شده است نگهداري و تعمیرات دوره اي باعث افزایش کارایی و بهبود عملکرد آنها در زمان بهره برداري می شود و با اجراي این برنامه از هزاران شیـري که هر سال به علت عدم سرویس مناسب تعویض 

می شوند می توان جلوگیري کرد.

با مطالعه این دفترچه راهنما می توان با آخرین روش هاي نگهداري و تعمیرات شیرآالت (Vale Maintenance Online )  بدون آنکه نیازي به قطع کردن جریان سیال و بازکردن شیر از روي خطوط لوله و 

انتقال آن به کارگاه باشد، آشنا شد و مشکالت شیر را به راحتی و با استفاده از مواد آببندي و روانکاري ذکر شده در دفترچه و رعایت تکنیک هاي آببندي و روانکاري شیرآالت برطرف نمود.

امکانات آزمایشگاهی : 

 شرکت سیل صنعت رگا با داشتن آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت و افراد آموزش دیده، آماده همکاري و انجام آزمون هاي مورد نیاز شرکت ها و نهادها در زمینه انواع روغن ها و گریس هاي صنعتی می باشد.

   این شرکت با اخذ  استاندارد ISO/IEC 17025 به عنوان آزمایشگاه تخصصی آکرودیته آماده انجام خدمات آزمایشگاهی می باشد.
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اصول ایمنی

نگهداري و تعمیرات

شیــرآالت

اصول ایمنی
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نکات کلیدي ایمنی:

· مشکالت بوجود آمده در شیرها حاصل سالها گذشت زمان می باشد و رفع آنها نیازمند چند ساعت تا چند روز کار می باشد.

در این حالت بدنبال نشانه هاي خوردگی باشید. ·  تا حد ممکن از نیروي اضافه براي باز و بسته کردن شیر استفاده نکنید.

· همیشه مراقب باشید و از کلیه حواس خود استفاده کنید.

· هیچ گاه شانس را جایگزین ایمنی نکنید.

· قبل از کار بر روي هر شیر از مسئول ناحیه مجوز دریافت شود.

· شیرهایی که در حالت باز قرار دارند می توانند به صورت جزیی بسته و باز شوند.

· شیرهایی که به صورت بسته قرار دارند نباید بدون مجوز باز شوند.

· اگر در مورد مطلبی مطمئن نیستید سوال کنید.

· نگهداري مقدم بر تعمیر است.

· گریس خورهاي معیوب و مشکوك در اولین فرصت تعویض شوند.

· طی زمان بندي 3 ماهه یا حداکثر 6 ماهه نسبت به روانکاري شیر اقدام شود.

· پس از روانکاري، شیر را چند بار باز و بسته کنید.

· وضعیت شاخص هاي شیر را  کنترل کنید.

· کلیه سرویس هاي انجام شده مکتوب شود.

· وضعیت شیر از نظر نشتی و یا آببندي ثبت شود.

· اطالعات موجود بر روي پالك شیر ثبت شود.

· موقعیت مکانی هر شیر به طور دقیق ثبت شود.

· وظیفه و نوع عملکرد هر شیر ثبت شود.

· نام سرویس کار و تاریخ انجام کار ثبت شود. 
www.sealsanat.com



زمینه هاي تخصصی

 شرکت سیل صنعت رگا

زمینه هاي تخصصی



7

زمینه هاي تخصصی شرکت سیل صنعت رگا

تولید کننده انواع مواد آببندي و روانکاري شیرآالت

تولید کننده ماده تمیز کننده شیرآالت

تولید و تعمیر انواع گریس پمپ هاي دستی و پنوماتیکی

تولید انواع گریس خورها و آداپتورها

طراح برنامه هاي نگهداري و تعمیرات شیرآالت (نت)

برگزار کننده سمینار هاي آموزشی تخصصی با عنوان

 نگهداري و تعمیرات شیرآالت تحت فشار

Specialized
fieldsSpecialized

fields
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نکات آموزشی 

جهت نگهداري و تعمیرات 

شیرآالت تحت فشار

نکات آموزشی
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نکات آموزشی جهت نگهداري و تعمیرات شیرآالت تحت فشار

عدم درك مقصود نهایی

صاعقه

مونتاژ ضعیف

عوامل ناشناخته

سائیدگی ناشی از شن

خطاي انسانی

نگهداري نامناسب

روشهاي تضمین کیفیت نامناسب

کمبود آموزش نیروي انسانی

طراحی نامناسب و مواد اولیه نامناسب

%1

%1

%2

%2

%4

%4

%4

%17

%22

%43

تقسیم بندي عوامل بوجود آمدن مشکالت در شیرآالت

www.sealsanat.com



10

 در چه نوع شیرهایی قابلیت استفاده از مواد آببندي و روانکاري وجود دارد؟ 

شیرهایی که به نـام کلی  Lubricated Valves شناخته می شوند قابلیت استفاده از انواع مواد آببندي و روانکاري را در 

خود دارا می باشند.

وGate  تولید شوند.   Ball ,  Plug این نوع شیرها می توانند در انواع

شیرهـایی کـه در آنها از قطعات آببنـدي تفلونی و یا پالستیکی جهت آببندي شیـر استفاده شده نیـاز به مواد آببندي و 

روانکاري نداشته و در اصطالح به آنها Non Lubricated Valves گفته می شود. 

BALL VALVES

GATE VALVES

PLUG VALVES

www.sealsanat.com
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Seat Sealant System

Seal Face Passage

Sealant Injection Fitting

Internal Check Valve

Sealant Channel

Seat Ring Passage

www.sealsanat.com
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تفاوت کامپوندهاي آببندي و روانکاري با گریس هاي صنعتی

1-گریس هاي صنعتی از روغن پایه معدنی حاصل از پاالیش نفت خام تولید می گردد.

   کامپوند هاي آببندي و روانکاري از روغن هاي گیاهی خاص و یا مواد شیمیایـــی ویژه 

(Synthetic ) تولید می شوند.

نتیجه: گریس هاي صنعتی در برابر نفت، گاز و فرآورده هاي نفتی مقاوم نبوده و براحتی 

در آنها حل می شوند. اما کامپوندهاي آببندي و روانکاري در مقابل انواع مواد نفتی مقاوم 

هستند. 

2- گریس هاي صنعتی داراي چسبندگی بسیار کم به سطوح فلزي می باشند.

    کامپوند هاي آببندي و روانکاري بسیار چسبنده بوده و خاصیت پوشش دهی دارند.

نتیجه: گریس هاي صنعتی در مقابل شدت جریان نفت و گاز به راحتی شسته و از سطح 

جدا می شوند. ولی کامپوندهاي آببندي و روانکاري در برابر جریان نفت و گاز مقاوم بوده 

و باعث آببندي شیر می شوند.

3- گریس هاي صنعتی فقط حاوي مواد افزودنی ضد زنگ، ضد خوردگی و تحمل فشار 

می باشند.

   کامپوند هاي آببندي و روانکاري عالوه بر مواد فوق حاوي ذرات تفلون و سایر مواد 

پالستیکی خاص بوده که  به آنها خاصیت ترمیم سطوح آسیب دیده و افزایش خاصیت 

آببندي را می دهد. 

عوامل مهم در انتخاب کامپوند هاي آببندي و روانکاري

با توجه به تنوع کاربرد و شرایط عملیاتی انتخاب صحیح کامپوند هاي آببندي و روانکاري 

بسیار مهم است.

   نوع سیال در تماس

   حداقل و حداکثر دماي عملیاتی

   تناوب زمان گریسکاري مجدد

   نحوه استفاده

   نوع شیر

www.sealsanat.com



VALVE CLEANER آشنایی با کاربردهاي ماده

یکی از بزرگترین مشکالت بوجود آمده در شیرهایی که مدت زیادي بـه حـال خود گذاشـته 

شده اند خشک شدن کامپوند هاي قبلی و نیز رسوب آالینده هاي همراه گاز بر روي قـطعات 

داخلی شیر می باشد .

این موارد باعث عدم تماس کامل سطوح آببندي و افزایش گشتاور شیر و حتی قفل شدن 

شیر می گردد.

جهت تمیـز کـردن داخل شیـر از ایـن آالینـده هـا مجبـور بـه استـفـاده از مـاده 

VALVE  می باشیم. CLEANER 

  VALVE CLEANER از یک حالل ویژه با خاصیت انتخاب حاللیت تشکیل شده و بدون 

آسیب زدن به قطعات الستیکی و پالستیکی کامپوند هاي خشک شده و سایر رسوبات به جا 

مانده را در خود حل می کند. 

VALVE CLEANER نحوه استفاده از ماده

   محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به جداول ارائه شده براي انواع شیرآالت

   تزریق ماده به داخل شیر

   در صورت امکان چندین بار باز و بسته کردن شیر

   با توجه به نوع شیر و مدت زمان کارکرد آن بین 2 تا 72 ساعت شیر را به حال خود گذاشته 

تا ماده تمیز کننده در تمام قسمت ها نفوذ کند.

  پس از سپري شدن زمان چندین بار شیر را باز و بسته کرده و سپس اقدام به تزریق کامپوند 

روانکاري و یا آببندي می نماییم.
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مواد خشک شده در داخل شیر هاي کهنه
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نکات ایمنی براي تکنسین شیرآالت

همیشه قبل از انجام هرگونه عملیات بر روي شیر، کاتالوگ آن شیر را مورد بررسی قرار دهید.

همیشه از یک پوشش مناسب (کاله-عینک-گوشی-کفش ایمنی) در هنگام تعمیرات 

استفاده کنید.

قبل از آنکه روش هاي نگهداري و تعمیرات شیرآالت را که تحت فشار می باشند ، اجرا کنید 

در یک کارگاه بر روي چند شیر که تحت فشار نیستند این روش ها را امتحان کنید تا درك 

مناسبی از توانایی هاي خود و ابزارهاي این کار بدست آورید. همچنین از محدودیت هایی که 

براي یک شیر در هنگام کار تحت فشار براي آن وجود دارد آگاه باشید.

همیشه اجازه باز و بسته کردن شیر را از سرپرست و یا اتاق کنترل دریافت نمایید.

به هیچ عنوان Body Vent را که بر روي شیرهاي توپی نصب می باشد باز نکنید.

بسیاري از گازها در غلظت باال کشنده هستند، در هنگام رهایی آن ها به جو مراقب باشید.

توجه داشته باشید ترکیبات هیدروکربنی و گازها قابل احتراق می باشند.

در هنگام تعمیرات شیرآالت صبور باشید زیرا مشکلی که براي یک شیر پیش می آید حاصل 

گذشت چندین سال است و باید براي برطرف کردن آن چندین ساعت ویا چندین روز وقت 

صرف کرد.

به هیچ عنوان از نیروي اضافی براي باز و بسته کردن شیرآالت که سخت باز و بسته می شوند 

استفاده نکنید در این هنگام به دنبال نشانه هاي خوردگی بگردید.
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محدوده فشار مجاز در هنگام تزریق

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
8000

9000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

Forged Steel
High Pressure

Plug Valves

Clean Valve to
Open a Passage
Use a Screw-on

Coupler

Typical
Ball Valve

Low Pressure &
 Cast Iron

Plug Valves
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عملکرد فشار سنج در گریس پمپ ها

تغییرات عقربه فشارسنج بسیار وابسته به غلظت ماده روانکار و یا ماده آببندي می باشد.

همچنین هواي سرد باعث کاهش میزان تزریق می شود.

میزان افت عقربه فشارسنج در هنگام قطع عمل پمپاژ نشان دهنده میزان تزریق گریس به 

داخل شیر می باشد.

توجه داشته باشید با افزایش طول شیلنگ مقدار تزریق روانکار توسط پمپ کاهش می یابد.

حرکت فشار سنج وضعیت تزریق یا عدم تزریق گریس را به داخل شیر نشان می دهد. 

15

نکات کلیدي روانکاري و آببندي ساقه شیر

Sealant Injection Gauge

تا زمانی که ساقه شیر دچار نشتی نشده است به هیچ عنوان آن را گریس کاري نکنید.

در زمان نشتی ساقه شیر فقط از کامپوند مخصوص ساقه شیر(slick stick) استفاده نمایید.

در هنگام تزریق کامپوند ساقه شیر فشار تزریق از 3500psi تجاوز نکند.

www.sealsanat.com



نظر اجمالی بر نگهداري و تعمیرات شیرآالت

تـدوین یک برنـامه نگهداري شیـرآالت بـاعث افزایـش کـارایی و بهبود عملکرد آنها در زمان 

بهره برداري میشود. نگهداري و تعمیرات شیرآالت زمانی می تواند مؤثر باشد که بوسیله یک 

روانکار مناسب در فواصل منظم و مکرر انجام شود. 

این عمل موثـر می تواند از هزاران شیـري که هر سال به علت عدم سرویس مناسب تعویض 

می شوند جلوگیري و کارایی آنها را بیمه کند.

وجود مقدار کمی از مواد آببندي و روانکاري مناسب در داخل بدنه شیر و یا SEAT و یا تزریق 

مواد تازه به داخل ساقه شیر با کنترل کردن پکینگ هاي ساقه و یا تزریق پکینگ هاي جدید 

در صورت لزوم می تواند سال ها به عمر شیر براي ارائه خدمات بیافزاید.

باز و بسته کردن شیر حتی به صورت جزئی و چند بار در سال از جوش خوردن موضعی آن در 

یک موقعیت جلوگیري می کند.
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(BALL VALVE) آشنایی با شیر توپی

 Stem (نشیمنگاه) و Seat  شیرهاي توپی از نظر کلی شامل یک مجرابند کروي، دو عدد

(ساقـه) می باشنـد. مجرابنـد کـروي 90 درجـه از حـالت بـاز بـه حالت بستـه چـرخش 

می کند. (عموماً شیرهاي توپی در جهت عقربه هاي ساعت بسته می شوند.)

از نظر سیستم آببندي داخلی شیر هاي توپی به دو دسته تقسیم می شوند:

   Floating Ball Valve    
Trunnion Mounted Ball Valve     

Floating Ball

این نوع شیرها معموالً در سایز کوچک و روي خطوط لوله کم فشار نصب می شوند. از نظر 

سیستم آببندي داخلی به دلیل آن که مجرابند فقط از باال مهار شده است، Ball با شدت 

حرکت سیال  به سمت Seat پایین دست جریان حرکت کرده و در پایین دست جریان  کار 

آببندي انجام می شود. ( Seat در این نوع شیر ها ثابت می باشد.)

Trunnion Mounted

این نوع شیر ها معموالً  در سایزهاي بزرگ و روي خطوط  لوله پرفشار نصب می شوند.

از نظر سیستم آببندي داخلی به دلیل آنکه مجرا بند هم از باال و هم از پایین مهار شده است، 

Ball ثابت و Seat باالدست جریان با فشار جریان سیال به مجرآبند می چسبد و در اصطالح 

کار آببندي در باالدست جریان صورت می گیرد.
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(BALL VALVE) دستورالعمل روانکاري و آببندي شیرهاي توپی 

این نوع شیر ها عموماً به دلیل آسیب دیدن Seat و یا ایجاد کانال و شیارهایی بر روي 

مجرابند دچار نشتی می شوند، براي رفع نشتی شیر هاي توپی دستورالعمل زیر را اجرا کنید:

a) ابتـدا به وسیلـه Valve Cleaner شیـر را شستشو دهیـد تا گریس هاي قدیمی و 

آالینده هاي موجود در داخل شیـر از بین برود. (با توجه به سابقه شیر این حالل پاك کننده 

2 تا 72 ساعت باید در داخل شیر باقی بماند) پس از تزریق ماده شستشو دهنده شیر را 5 تا 6 

بار باز و بسته کنید. (اگر اجازه باز و بسته کردن را داشته باشید).

b) اکنون Body Vent شیر را با احتیاط باز کرده تا مقدار نشتی شیر را متوجه شوید. براي 

محاسبه مقدار نشتی شیر با توجه به سایز شیر و فشار سیال باید حدود 20 تا 60 دقیقه  

Body Vent را باز گذاشت تا گاز داخل بدنه شیر تخلیه شود.

c) اگر شیر دچار نشتی جزئـی باشد ( شیار هایی با عمق کم ) می توان به کمک مـاده 

Total lube#911 که حاوي ذرات ریز تفلون می باشد این مشکل را بر طرف کرد.

بدین صورت که مقدار این ماده را محاسبه کرده و تزریق کنید سپس شیر را 5 تا 6 بار باز و 

بسته کنید.

اگر مشکل نشتی برطرف نشد راه حل زیر را دنبال نمایید :

d) هنگـامی که شیـر دچار نشتی زیـاد بـاشد (شیـارهایی با عمق زیـاد) شیـر را بستـه و 

Body Vent شیـر را بـاز نمـوده و مـاده آببنـدي Sealant # 5050 را فقط در Seat  بـاال 

دست جریان تزریق کنید. در این حالت نیازي به باز و بسته کردن شیر نمی باشد. این کار را 

تا زمانی ادامه دهید که نشتی قطع شود.(خروجی Body Vent صفر شود).
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(PLUG VALVE) آشنایی با شیر سماوري

Plug Valve ها از نظر کلی داراي یک بدنه و مجرابند مخروطی و ساقه (Stem) می باشند. 

مجرابند مخروطی از حالت باز به حالت بسته 90 درجه می چرخد.

اصوالً Plug Valve هـا طرفداران زیادي در صنعت گـاز دارنـد، ایـن به دلیـل درصد بـاالي 

 Metal to Metal آببندي آنها می باشد. سیستم آببندي داخلی این نوع شیر ها به صورت

می باشد. از نظر آببندي و روانکاري ثانویه، کانال ها و شیارهایی در روي مجرابند تعبیه شده 

و به گریس خوري که روي بدنه وجود دارد متصل شده اند. از طریق این شیارها  می توان 

مواد آببندي و روانکاري را به داخل شیر وارد کرد.

از نظر طراحی، شیر هاي Plug بسیار وابسته  به مواد آببندي و روانکاري می باشند.

Plug Vale ها به دو دسته تقسیم می شوند:

Standard Type : بیشتر از نوع Cast Iron می باشد و براي  فشار عملیاتی پایین کاربرد 

دارد. در این نوع شیرها  مخروطی مجرابند به سمت پایین می باشد.

Inverted Type : بیشتر از نوع Forged Steel می باشد و براي فشار عملیاتی باال کاربرد 

دارد. در این نوع شیرها مخروطی مجرابند به سمت باال می باشد.
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(PLUG VALVE) دستورالعمل روانکاري و آببندي شیرها سماوري

از عمده ترین مشکالتی که براي این نوع شیرها بوجود می آید:

    عدم باز و بسته شدن شیر      نشتی از ساقه شیر      نشتی داخلی

   عدم باز و بسته شدن شیر  

جوش خوردگی ساقه شیر و یا کمبود گریس (در شیر هاي Standard Type) باعث بروز 

چنین مشکلی می شود.براي پیشگیري از این مشکل پیشنهاد می شود در زمان نصب ساقه  

شیر رزوه هاي آن با ماده Eterna Lube #1000 آغشته گردد تا از جوش خوردن رزوه ها به 

یکدیگر جلوگیري شود.

اما براي رفع این مشکل در هنگام مواجه شدن با آن ابتدا ماده شستشو دهنده شیر را داخل 

شیر تزریق کرده و بسته به شرایط شیر 2 تا 72 ساعت شیر را به حالت خود رها کرده سپس 

 RAGA HT-500/L و یا Total Lube#911 آن را 5 تا 6 بـار بـاز و بستـه کنید و سپس ماده

را به داخل شیر با فشارمجاز تزریق نمایید.

     نشتی  از ساقه شیر

از بین رفتن Packing هـاي ساقـه و یا بریـده شدن قسمتی از آن  باعث بروز چنین مشکلی 

می شود. براي رفع این مشکل اتصالی روي ساقه شیر تعبیه شده است که به وسیله این 

اتصال ابتدا ماده شستشو دهنده شیر را تزریق نمایید تا Packing هاي قدیمی خارج شود، 

را در ساقه تزریق نمایید. (Slick Stick)سپس ماده آببندي ساقه شیر
 

 (توجه داشته باشید فشار تزریق در ساقه شیر از 3500psi تجاوز نکند)

     نشتی داخلی

کمبود گریس (در شیر هاي Standard Type) و یا عدم تنظیم مناسب پیچ انتهایی 

 (در شیر هاي Inverted Type) باعث بروز چنین مشکلی می شود.

براي رفع این مشکل ابتدا با استفاده از Valve Cleaner شیر را شستشو داده و سپس از 

استفاده شود. RAGA HT-500/S یا Total Lube #911 گریس
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(GATE VALVE) آشنایی با شیر دروازه اي

از قدیمی ترین و ابتدایـی تریـن طراحـی شیـر در صنعت نفت و گـاز، شیـرهاي دروازه اي 

می باشند که در سه نوع طراحی شده اند:

  Slab Gate : در سایز هاي بزرگ طراحی می شوند و روي خطوط انتقال نصب می شوند.

  Wedge Gate : در سایز هاي کوچک تولید می شوند و براي فشارهاي پایین کاربرد دارند.

 Expanding Gate : این نوع شیر پرکاربرد ترین شیرهاي دروازه اي به حساب می آیند 

که در سر چاه هایی که داراي فشار باال می باشند نصب می شوند.

عمومًا شیر هاي دروازه اي داراي مجرابندي می باشند  که با حرکت عمودي سبب باز و بسته 

شدن شیر می شوند.
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(GATE VALVE) دستورالعمل روانکاري و آببندي شیرهاي دروازه اي 

نشتی ساقه

یکی از عمده ترین مشکالت  این نوع شیرها نشتی از ساقه می باشد.

اگر اتصال روي ساقه شیر به نام (Packing Injector) وجود داشته باشد می توان بوسیله 

ماده Slick Stick و تزریق آن به ساقه شیر با حداکثر فشار 3500psi مشکل را برطرف کرد.

نشتی داخلی 

اگر شیر در هنگام بسته شدن سیال را به سمت پایین دست انتقال دهد دچار نشتی داخلی 

می باشد. براي رفع این مشکل ابتدا ماده شستشو دهنده را به داخل شیر تزریق کرده و شیر 

را 5 تا 6 بار باز و بسته نمایید. سپس با توجه به شرایط موقعیت آن را 2 تا 24 ساعت به حال 

خـود رهـا کنیـد. در ایـن مرحلـه از گریـس RAGA GV-100 یــا TotalLube#911 و یـا 

HFR-1000 براي برطرف کردن نشتی استفاده شود.
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(BALL VALVE)نحوه محاسبه مقدار کامپوند مورد نیاز براي شیرهاي

   30 گرم به ازاي هر اینچ شیر و براي هر طرف شیر  

مثال : مقدار مورد نیاز گریس براي یک شیر 24 اینچ

24 X 30 = (گرم براي هر طرف شیر) 720

و در مجموع 1440 گرم براي دو طرف شیر

24

نحوه محاسبه مقدار دقیق کامپوند

مقدار دقیق مواد آببندي و روانکاري که باید به داخل شیر تزریق شود به عوامل زیر بستگی دارد:

     سایز شیر     نوع شیر     زمان تناوب گریسکاري

     طول و حجم لوله گریسخور(در صورت دفنی بودن شیر)

(PLUG VALVE)نحوه محاسبه مقدار کامپوند مورد نیاز براي شیرهاي

   شیر تا اندازه 4 اینچ 30 گرم به ازاي هر اینچ شیر

   شیر از اندازه 6 تا 14 اینج 45 گرم به ازاي هراینچ شیر

   شیر از اندازه 14 تا 18 اینچ 75 گرم به ازاي هر اینچ شیر

   شیر از 18 اینچ به باال 105 گرم به ازاي هر اینچ شیر 

مثال: براي شیر 12 اینچ

12 x 45 = 540

540 گرم براي شیر 12 اینچ

(GATE VALVE) نحوه محاسبه مقدار کامپوند مورد نیاز براي شیرهاي

   15گرم به ازاي هر اینچ شیر و براي انواعی که داراي 

حوضچه می باشند 450 گرم به ازاي هر اینچ شیر. 
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محاسبه مقدار کامپوند براي شیرهاي دفنی

25

Use the following calculation to determine how much lubricant/ sealant you need to get the job done right, the first time!

VALVE CAPACITY + HOSE CAPACITY + RISER PIPE CAPACITY = TOTAL QUANTITY REQUIRED

1/4”  inside diameter hose requires approximately 

0.5 ounces per foot*

Example:   1/4” ID x 18” sealant hose = 1.5 foot sealant hose x 0.5 ounces 
 = 0.75 ounces hose capacity

3/8”  inside diameter hose requires approximately 

1.3 ounces per foot

Example:   3/8” ID x 60” sealant hose = 5 foot sealant hose x 1.3 ounces
 

 = 6.5 ounces hose capacity

1/2”  inside diameter hose requires approximately 

2 ounces per foot

Example:   1/2” ID x 160” sealant hose = 10 foot sealant hose x 2 ounces  

= 20 ounces hose capacity

Example:   1/2” ID x 8 foot* risers x 2.0 ounces x 2 riser pipes  

= 32 ounces riser pipe capacity

3/4”  inside diameter hose requires approximately 

4 ounces per foot

Example:   3/4”
 
ID x 160” sealant hose = 10 foot sealant hose

 
x 4 ounces

 
= 

       

40 ounces

* ne

 

foot equals 12

 

inches/30

 

cm. One ounce equals 

28 grams/0.03

 

kg. 

SEALANT CAPACITY FOR HOSES & RISER PIPES

O

در شیرهایی که زیر زمین مدفون می شوند عالوه بر محاسبه مقدار کامپوند براي شیر باید 

مقدار کامپوندي که لوله رابط را پر می کند نیز محاسبه شود.

با استفاده از جدول ذیل و دانستن قطر داخلی لوله رابط می توان این محاسبه را انجام داد.
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RAGA Valve Cleaner

این ماده براي شیرآالتی که بر اثر رسوب گرفتگی، خشک شدن مواد روانکاري و آببندي قبلی، 

رسوبات نـاشی از عبور جریـان گاز یا نفت دچار گرفتگی و عدم سهولت در بـاز و بسته شدن، 

شده اند کاربرد دارد.

با تزریق این ماده توسط گریس پمپ هاي متداول تزریق مواد آببندي کلیه رسوبات مذکور 

حل شده و از داخل شیر خارج می شود.

تمیز کننده شیر براي کلیه شیرآالت کاربرد داشته و هیچ اثري بر روي قطعات الستیکی شیر 

ندارد.

جهت استفاده از این ماده به دستورالعمل مربوطه مراجعه شود.

RAGA Valve Cleaner is a soft gel, combination of solvent and 

synthetic lubrication oils formulated to be injected directly 

into the seat sealant system to clean important seal faces 

and sealant passages. Cycle the valve (if permitted) to ensue 

complete coverage, to allow the valve cleaner to soften old 

sealants and remove residual build-up from seal points.
The best results are achieved by displacing the valve cleaner                  

with equal quantities of lubricant/ sealant after cleaning.
RAGA Valve Cleaner is recommended for use in ball, gate or 

plug valves and orifice fitting,  It`s also safe for all types of 

Oring,elastomer,plastics and other polymer which are used 

in valves.
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Product Specification

Base oil Synthetic

Colour Black

ASTM Penetration 290-330 in Bulk form

Composition Semi liquid 

Temperature Range -40 °C  to  +80°C

Order Details

Ordering Size Part No.

18 Kg Pail VC -18 Kg

4.5 Kg Tin VC -4.5 Kg

250 gr. Tube VC -0.3 T
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RAGA HT-500/L

RAGA HT-500/L ماده روانکاري شیرآالت Ball, Plug از نوع سنتتیک میباشد. 

RAGA HT-500/L جهت سرویس عمومی شیرهاي در حال کار و با نشتی کم طراحی 

و فرموله شده و باعث کاهش گشتاور شیر می گردد.

RAGAHT-500/L براي استفاده در شیرآالت در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازي و 

سایر فرآورده هاي سبک نفت خام بسیار مناسب بوده و طول عمر باالیی دارد.

RAGA HT-500/L Valve Lubricant is formulated from non-

toxic, medium viscosity synthetic base oil and lubricity agents 

to assure excellent lubrication in a wide range of general 

purpose applications.
RAGA HT-500/L is the recommended Plug and Ball valves 

lubricant in general services when lower valve torque is 

required.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

Light Brown  

Tacky  

min 170 in Bulk form  

min 80 in Stick form  

None  

Excellent  

Excellent  

Lubricity Agent  

Semi liquid to Stick Grade

-24 °C  to  +240°C  Temperature Range 

Order Details

Ordering Size Part No.

 

 90/ Box L -HT 500 -90  A  

48/ Box L -HT 500 -48  B  

24/ Box -24  C  

24/ Box L -HT 500 -24  D  

 24/ Box L -HT 500 -24  G  

 4/Box L -HT 500 -4 J 

 6 /Box L -HT 500 -6 J 

12 /Box

 

L -HT 500 -12 J 

  4/Box L -HT 500 -4 K  

  6 /Box L -HT 500 -6 K  

10.32 

13.89 

16.67 

21.83 

37.31 

37.31 

37.31 

38.89

38.89

38.89

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

22.23 

34.93 

50.80 

73.02 

85.73 

222.25 

222.25

222.25

254.00

254.00

254.00   L -HT 500 -12 K  

L -HT 500 -4.5 Kg  

 

 

A Stick 

 

B Stick 

C Stick 

D Stick 

G Stick 

 

J Stick  

 

J Stick  

J Stick  

K  Stick 

K  Stick 

K Stick 

4.5 Kg Tin
 18 Kg Pail L -HT 500 -18 Kg  

6.35 – 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–  

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 /Box–

L -HT 500

250 gr. Tube L -HT 500 - 0.3 T

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)
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RAGA HT-500/S

 RAGA HT-500/S ماده آببندي و روانکاري شیرآالت Ball, Plug از نوع سنتتیک میباشد.

 RAGA HT-500/S جهت آببندي شیرهاي در حال کار و با نشتی زیاد فرموله شده تا فشار  

psi 10000آببندي الزم را فراهم می آورد.

 RAGA HT-500/S براي استفاده در شیرآالت در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازي و 

سایر فرآورده هاي سبک نفت خام بسیار مناسب بوده و طول عمر باالیی دارد.

RAGA HT-500/S Valve Sealant is formulated from non-toxic, 

high viscosity synthetic base oil and polymers to assure 

heavy duty sealing and lubrication in a wide range of general 

purpose applications where resistance to aliphatic 

hydrocarbons or aqueous soloutions is required.
RAGA HT-500/S is recommended for use in plug and ball 

valves when maximum sealing power is required.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

 

Tacky  

min 170 in Bulk form  

min 80 in Stick form  

None  

Excellent  

Excellent  

 

Semi liquid to Stick Grade

-20 °C  to  +240°C  Temperature Range 

 

 Dark Brown 

PTFE

Order Details

Ordering Size Part No.

 

 90/ Box S-HT 500 -90  A  

48/ Box S -HT 500 -48  B  

24/ Box -24  C  

24/ Box S -HT 500 -24  D  

 24/ Box S-HT 500 -24  G  

 4/Box S-HT 500 -4 J 

 6 /Box S -HT 500 -6 J 

12 /Box

 

S -HT 500 -12 J 

  4/Box S -HT 500 -4 K  

  6 /Box S -HT 500 -6 K  

10.32 

13.89 

16.67 

21.83 

37.31 

37.31 

37.31 

38.89

38.89

38.89

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

22.23 

34.93 

50.80 

73.02 

85.73 

222.25 

222.25 

222.25 

254.00

254.00

254.00   S -HT 500 -12 K  

S -HT 500 -4.5 Kg  

 

 

A Stick 

 

B Stick 

C Stick 

D Stick 

G Stick 

 

J Stick  

 

J Stick  

J Stick  

K  Stick 

K  Stick 

K Stick 

4.5 Kg Tin
 18 Kg Pail S -HT 500 -18 Kg  

6.35 – 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–  

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 /Box–

S-HT 500

250 gr. Tube S-HT 500 - 0.3 T

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)
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RAGA HT-650

RAGA HT-650 ماده آببندي و روانکاري شیرآالت BALL-PLUG از نوع سنتیک بوده و 

قابلیت عمل تا درجه حرارت 350 درجه سانتیگراد را دارا می باشد.

RAGA HT-650 براي استفاده در شیرآالت در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازي و سایر 

فرآورده هاي سبک نفت خام بسیار مناسب بوده و طول عمر باالیی دارد.

RAGA HT-650 Valve Sealant has been specifically formulated to 

provide lubrication and Sealing for plug and Ball valves used in 

elevated temperature Service.
RAGA HT-650 is composed of Liquid and Solid Polymetric 

hydrocarbons Compounded with a Synthetic fluid to Provide 

thermal stability and oxidation resistance.
Raga HT-650 is Suitable for elevate temperature Services 

involving hot hydrocarbon gases and vapors, Water, Steam and 

aqueous solution.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

 

Tacky  

min 170 in Bulk form  

min 80 in Stick form  

None  

Excellent  

Excellent  

 

Semi liquid to Stick Grade

-20 °C  to  +350°C  Temperature Range 

 

 Black 

MOS2

Order Details

Ordering Size Part No.

 90/ Box HT-650 -90  A  

48/ Box -48  B  

24/ Box -24  C  

24/ Box -24  D  

 24/ Box -24  G  

 4/Box -4 J 

 6 /Box -6 J 

12 /Box

 

-12 J 

  4/Box -4 K  

  6 /Box -6 K  

10.32 

13.89 

16.67 

21.83 

37.31 

37.31 

37.31 

38.89

38.89

38.89

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

22.23 

34.93 

50.80 

73.02 

85.73 

222.25

222.25

222.25

254.00

254.00

254.00   -12 K  

-4.5 Kg  

 

 

A Stick 

 

B Stick 

C Stick 

D Stick 

G Stick 

 

J Stick  

 

J Stick  

J Stick  

K  Stick 

K  Stick 

K Stick 

4.5 Kg Tin
 18 Kg Pail -18 Kg  

6.35 – 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–  

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 /Box–

250 gr. Tube - 0.3 T

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650

HT-650
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RAGA GV-100

RAGA GV-100 ماده آببنـدي و روانکـاري شیـرآالت Gate از نوع سنتتیک می باشد.   

RAGA GV-100 جهت آببندي و روانکاري شیرهاي Gate تجهیزات سر چاه هاي نفت 

مناسب بوده و مقاومت بسیار خوبی در مقابل آب و مواد همراه نفت خام دارد.

RAGA GV-100 Gate Valve Sealant and Lubricant is formulated 

from synthetic base oil and special additives that provide 

increased resistance to aliphatic hydrocarbons and water 

solutions.
RAGA GV-100 is recommended for well-head Gate valves,                                  

sealant and lubricant in low and high temperature (-25°C - +180°C) 

applications.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

 

Tacky  

min 170 in Bulk form  

None  

Excellent  

Standard Type 

 

Semi liquid 

-25 °C  to  +180°C  Temperature Range 

 

 Dark Brown 

Lubricity Agent

Order Details

Ordering Size Part No.

18 Kg Pail

4.5 Kg Tin GV-100 - 4.5 kg

200 kg Drum

GV-100 - 18  kg

GV-100 - 200 D
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RAGA GV-200

RAGA GV-200 ماده روانکاري شیرآالت Gate از نوع سنتتیک می باشد. 

RAGA GV-200 جهت روانکاري شیرهاي Gate تجهیزات سر چاه هاي نفت مناسب 

بوده و مقاومت بسیار خوبی در مقابل آب و مواد همراه نفت خام دارد.

توجه داشته باشید این ماده بیشتر داراي خاصیت روانکاري می باشد و در صورت نیاز به 

آببندي از محصول RAGA GV-100 استفاده نمایید.

RAGA GV-200 Gate valve lubricant is formulated from synthetic 

base oil and lubricity agent for well-head Gate valves.
RAGA GV-200 is a general purpose gate valve lubricant to be used 

where hydrocarbon resistance is important.
This clear, amber lubricant is chemically stable and naturally have 

corrosion resistance.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

 

Tacky  

min 170 in Bulk form  

None  

Excellent  

Standard Type  

Semi liquid 

-25 °C  to  +180°C  Temperature Range 

 

 Dark Brown 

Lubricity Agent

Order Details

Ordering Size Part No.

18 Kg Pail

4.5 Kg Tin GV-200 - 4.5 kg

200 kg Drum

GV-200 - 18  kg

GV-200 - 200 D

Water Resistance Excellent
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RAGA HRF-1000 

RAGA HRF-1000 مـاده روانکـاري و آببنـدي شیـرآالت Plug ، Ball و Gate از نـوع 

سنتتیک می باشد. 

RAGA HRF-1000 جهت استفاده در خطوط انتقال حالل هاي هیدروکربنی مانند بنزین، 

تولوئن و هر جا که نیاز به مقاومت باال در برابر هیدروکربن ها باشد به کار برده می شود. 

RAGA HRF-1000 بـراي استفـاده در شیـرآالت خطوط لولـه پخش فرآورده هـاي نفتی 

مناسب بوده و طول عمر باالیی دارد.

RAGA HRF-1000 Valve Sealant and Lubricant is formulated from 

non-toxic and high viscosity synthetic base oil to assure excellent 

lubrication and sealing in a wide range of general purpose 

application where resistance to aliphatic hydrocarbons is required.
RAGA HRF-1000 is recommended for Plug, Ball and Gate valves 

to use in refinery and petrochemical transfer pipelines.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

Light Yellow  

Tacky  

min 170 in Bulk form  

min 80 in Stick form  

None  

Excellent  

Excellent  

Lubricity Agent  

Semi liquid to Stick Grade

-24 °C  to  +180°C  Temperature Range 

Order Details

Ordering Size Part No.

 90/ Box HRF-1000-90  A  

48/ Box -48  B  

24/ Box -24  C  

24/ Box -24  D  

 24/ Box -24  G  

 4/Box -4 J 

 6 /Box -6 J 

12 /Box

 

-12 J 

  4/Box -4 K  

  6 /Box -6 K  

10.32 

13.89 

16.67 

21.83 

37.31 

37.31 

37.31 

38.89

38.89

38.89

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

22.23 

34.93 

50.80 

73.02 

85.73 

222.25

222.25

222.25

254.00

254.00

254.00   -12 K  

-4.5 Kg  

 

 

A Stick 

 

B Stick 

C Stick 

D Stick 

G Stick 

 

J Stick  

 

J Stick  

J Stick  

K  Stick 

K  Stick 

K Stick 

4.5 Kg Tin
 18 Kg Pail -18 Kg  

6.35 – 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–  

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 /Box–

250 gr. Tube - 0.3 T

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000

HRF-1000
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RAGA HRF-1000 Plus

RAGA HRF-1000 Plus ماده روانکاري و آببندي شیرآالت Gate از نوع سنتتیک می باشد. 

RAGA HRF-1000 Plus جهت استفاده در شیرآالت سر چاه هاي نفت و گاز به کار برده 

میشود. 

RAGA HRF-1000 Plus براي استفاده در شیرآالت در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازي و 

سایر فرآورده هاي سبک نفت خام بسیار مناسب بوده، همچنین مقاومت زیادي در برابر 

هیدروکربن ها و طول عمر باالیی دارد.

RAGA HRF-1000 Plus Valve Sealant and Lubricant is formulated 

from non-toxic, high viscosity synthetic base oil and Graphite to 

assure heavy duty sealing and lubrication in a wide range of 

general purpose application where resistance to aliphatic 

hydrocarbons is required.
RAGA HRF-1000 Plus is recommended for Gate valve.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

Black  

Tacky  

min 170 in Bulk form  

min 80 in Stick form  

None  

Excellent  

Excellent  

Graphite  

Semi liquid to Stick Grade

-24 °C  to  +200°C  Temperature Range 

Order Details

Ordering Size Part No.

 90/ Box HRF-1000P-90  A  

48/ Box 48  B  

24/ Box 24  C  

24/ Box 24  D  

 24/ Box 24  G  

 4/Box 4 J 

 6 /Box 6 J 

12 /Box

 

12 J 

  4/Box 4 K  

  6 /Box 6 K  

10.32 

13.89 

16.67 

21.83 

37.31 

37.31 

37.31 

38.89

38.89

38.89

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

22.23 

34.93 

50.80 

73.02 

85.73 

222.25

222.25

222.25

254.00

254.00

254.00   12 K  

4.5 Kg  

 

 

A Stick 

 

B Stick 

C Stick 

D Stick 

G Stick 

 

J Stick  

 

J Stick  

J Stick  

K  Stick 

K  Stick 

K Stick 

4.5 Kg Tin
 18 Kg Pail 18 Kg  

6.35 – 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–  

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 /Box–

250 gr. Tube  0.3 T

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-

HRF-1000P-
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RAGA HT-500/LSpecial

RAGA HT-500/L Special ماده روانکاري شیرآالت Ball, Plug از نوع سنتتیک میباشد. 

RAGA HT-500/L Special همانند محصول RAGA HT-500/L بوده با این تفاوت که 

داراي خاصیت مقاومت باال در برابر بنزین و سایر حالل هاي قوي آروماتیک بوده و در 

شیرآالت مخازن نگهداري و خطوط انتقال اینگونه مواد طول عمر باالیی دارد.

این محصول جهت استفاده در شیرآالت انتقال فرآورده هاي شرکت ملّی پخش فرآورده هاي 

نفتی، پاالیشگاه ها و انبار هاي نفتی پیشنهاد می گردد.

RAGA HT-500/L Special is approximately as same as RAGA HT-

500/L but It is more resistant to fuel and aromatic hydrocarbons in 

comparision with RAGA HT-500/L.
RAGA HT-500/L Special is the recommended Plug and Ball valves 

lubricant in a wide range of general purpose application where 

resistance to aliphatic hydrocarbons is required.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

Light Brown  

Tacky  

min 170 in Bulk form  

min 80 in Stick form  

None  

Excellent  

Excellent  

Lubricity Agent  

Semi liquid to Stick Grade

-24 °C  to  +240°C  Temperature Range 

Order Details

Ordering Size Part No.

 90/ Box LS-HT 500 - 90  A  

48/ Box 48  B  

24/ Box 24  C  

24/ Box 24  D  

 24/ Box 24  G  

 4/Box 4 J 

 6 /Box 6 J 

12 /Box

 

12 J 

  4/Box 4 K  

  6 /Box 6 K  

10.32 

13.89 

16.67 

21.83 

37.31 

37.31 

37.31 

38.89

38.89

38.89

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

22.23 

34.93 

50.80 

73.02 

85.73 

222.25

222.25

222.25

254.00

254.00

254.00   12 K  

4.5 Kg  

 

 

A Stick 

 

B Stick 

C Stick 

D Stick 

G Stick 

 

J Stick  

 

J Stick  

J Stick  

K  Stick 

K  Stick 

K Stick 

4.5 Kg Tin
 18 Kg Pail 18 Kg  

6.35 – 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–  

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 /Box–

250 gr. Tube  0.3 T

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -

LS-HT 500 -
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RAGA HT-500/S Special

 RAGA HT-500/S Special ماده آببندي و روانکاري شیرآالت Ball , Plug از نوع 

سنتتیک می باشد.

 RAGA HT-500/S Special همانند محصول RAGA HT-500/S  بوده با این تفاوت که 

داراي خاصیت مقاومت باال در برابر بنزین و سایر حالل هاي قوي آروماتیک بوده و در 

شیرآالت مخازن نگهداري و خطوط انتقال اینگونه مواد طول عمر باالیی دارد.

جهت استفاده در شیرآالت خطوط انتقال نفت، بنزین و بنزین هواپیما و شرکت ملّی پخش 

فرآورده هاي نفتی ایران توصیه می شود.

RAGA HT-500/S Special is approximately as same as RAGA HT-

500/S but It is more resistant to fuel and aromatic hydrocarbons in 

comparision with RAGA HT-500/S.
RAGA HT-500/S is recommended as a sealant for use in plug and 

Ball valves when maximum sealing power is required.
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Product Specification

Base Oil 

Colour 

Texture 

ASTM Penetration 

Drop Point 

Compatibility 

Solvent Resistance 

Special Additives 

Composition 

Synthetic  

Dark Brown  

Tacky  

min 170 in Bulk form  

min 80 in Stick form  

None  

Excellent  

Excellent  

PTFE  

Semi liquid to Stick Grade

-20 °C  to  +240°C  Temperature Range 

Order Details

Ordering Size Part No.

 90/ Box S S-HT 500 -90  A  

48/ Box 48  B  

24/ Box 24  C  

24/ Box 24  D  

 24/ Box 24  G  

 4/Box 4 J 

 6 /Box 6 J 

12 /Box

 

12 J 

  4/Box 4 K  

  6 /Box 6 K  

10.32 

13.89 

16.67 

21.83 

37.31 

37.31 

37.31 

38.89

38.89

38.89

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

22.23 

34.93 

50.80 

73.02 

85.73 

222.25 

222.25

222.25

254.00

254.00

254.00   12 K  

4.5 Kg  

 

 

A Stick 

 

B Stick 

C Stick 

D Stick 

G Stick 

 

J Stick  

 

J Stick  

J Stick  

K  Stick 

K  Stick 

K Stick 

4.5 Kg Tin
 18 Kg Pail 18 Kg  

6.35 – 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–  

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 /Box–

250 gr. Tube  0.3 T

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -

S S-HT 500 -
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RAGA API Modifed High Pressure Casing & Tubing Compound

 RAGA API Modifed محصول استاندارد صنعتی میباشد که در شرایط سخت مطابق با 

 API Bulletin 5A2 تولید میشود.

 این محصول از ساییدگی در حین کار و شکستن لوله هاي نفتی جلوگیري کرده و تضمینی 

براي آببندي قوي در اتصاالت لوله ها میباشد.

H در فرموالسیون استفاده شده است). S 2 (بازدارنده هاي شیمیایی جهت کاهش خوردگی و تأثیر روي

RAGA API Modifed  براي استفاده در لوله هاي حفاري تحت فشار مناسب بوده و طول 

عمر باالیی دارد و قابل استفاده در دماهاي باال میباشد.

API modified is the industrial standard product that is 

manufactured in strict condition according with API Bulletin 5A2. 

RAGA API MODIFIED HIGH PREESURE CASING & TUBING 

COMPOUND Prevents galling during the Makeup and break out of 

oilfield tubular and ensures a leak proof seal in the helical pathway. 

Chemical inhibitors used in the formulation minimize corrosion and 

effects of H S.2
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Order Details

Ordering Size Part No.

   

   

 

22.7 Kg Can

15.9 Kg Pail
 

 

API - M -22.7 Kg

API - M -15.9 Kg

Product Specification

Base Oil 

Thickener 

Dropping Point 

Specific Gravity 

Penetration @25°C 

NLGI Grade 

Copper Corrosion 

Brush Ability 

Service Temp 

Petroleum  

Inorganic  

None  

 

 

 

1-1.5  

1a  

-18°C  

-20 °C  to  +205°C

1.80

Flash Point 225°C

290-320 1/10 mm

Benefits
@ High temperature performance
@ Contains corrosion and H2S inhibitors
@ EP additive
@ Eliminates galling and seizing

Recommended Use :
RAGA API MODIFIED HIGH PREESURE CASING & TUBING COMPOUND
is formulated specially for use on drill collars to withstand shock, vibration 
and extreme pressure
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RAGA Copper Drill Collar & Tool Joint Compound

RAGA Copper Drill Collar & Tool Joint Compound بـراي لـولـه هاي حفـاري   

(Drill Collar) و اتصاالت آنها (Tool joint) در شرایط حفاري سنگین استفاده می شود.

H وخوردگی همراه با روغن پایه بسیار  S2این محصول ویژه مخلوطی از مس، بازدارنده هاي

قوي می باشد که ماکزیمم حفاظت را در دماهاي باال و شرایط معکوس فراهم می سازد.

براي استفاده در شرایط حفاري سنگین(دماي باال، فشار باال،سرعت باالو وزن هاي خیلی باال) 

بسیـار منـاسب بـوده و طول عمـر باالیی دارد و از سایـیدگی و جوش خوردگـی لولـه هـاي 

حفاري و اتصاالت آنها جلوگیري می کند.

به عالوه این محصول یک آببنـد بسیـار قوي در اتصاالت لوله هاي حفاري می باشد که از 

زنگ زدگی و خوردگی آنها جلوگیري می کند.

RAGA COPPER DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND is a lead 

free, premium grade tool joint and drill collar compound for heavy duty 

drilling.
It is special mixture of the finest blend of copper flake, H S and corrosive 2

inhibitors with a superior base gives water well drillers maximum protection 

under extreme temperature and adverse conditions.
It meets requirements for tough drilling conditions including high speed, 

high torque, high pressure, high temperature and excessive weight.
Manufactured with premium quality materials, RAGA COPPER DRILL 

COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND eliminates galling and seizing, 

assures leak proof connection and prevents rust and corrosion.
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Order Details

Ordering Size Part No.

   

   

 

4.5 Kg Can

18.5 Kg Pail
 

 

CDC&TJC -4.5 kg

CDC&TJC -18.5kg

Product Specification

Base Oil 

Thickener 

Dropping Point 

Specific Gravity 

Penetration @25°C 

NLGI Grade 

Copper Corrosion 

Brush Ability 

Service Temp 

Petroleum  

Lithium  

190°C  

 

 

 

1-1.5  

1a  

-18°C  

-20 °C  to  +185°C

1.14

Flash Point 225°C

290-320 1/10 mm

Benefits
@ High temperature performance
@ Contains corrosion and H S inhibitors2

@ EP additive
@ Eliminates galling and seizing

Recommended Use :
RAGA COPPER DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND
may be used for drill pipe, drill Collars, subsurface drilling tools,
tubing and casing .    

RAGA COPPER DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND
is recommended for use on rotary connectoin and is designed
for drilling hard formation, deep holes and other torque
 applications.

Four Ball Test 785 Kgf (Min)
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RAGA Zinc Drill Collar & Tool Joint Compound

این محصول بـراي لولـه هـاي حفـاري (Drill Collar) و اتصـاالت آنهـا (Tool joint) در 

فرموالسیون API (Bulletin 7A1) استفاده میشود.

H وخوردگی همراه با روغن پایه بسیار  S2این محصول ویژه مخلوطی از روي، بازدارنده هاي

قوي میباشد که ماکزیمم حفاظت را در دماهاي باال و شریط معکوس فراهم می سازد.

RAGA Zinc Drill Collar & Tool Joint Compound براي استفاده در شرایط حفاري 

سنگین (دماي باال، فشار باال، سرعت باالو وزن هاي خیلی باال) بسیار مناسب بوده و طول 

عمر باالیـی دارد و از ساییدگی و جوش خوردگی لوله هاي حفاري و اتصاالت آنهـا جلوگیري 

می کند.

به عالوه این محصول یک آببنـد بسیـار قوي در اتصـاالت لوله هاي حفاري میباشد که از 

زنگ زدگی و خوردگی آنها جلوگیري میکند.

RAGA  ZINC DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND is a lead free, 

premium grade tool joint and drill collar compound in API formulation 

(Bulletin 7A1)
is special mixture of the finest blend of zinc dust, H S and corrosive 2

inhibitors with a superior base gives water well drillers maximum 

protection under extreme temperature and adverse conditions.
It meets requirements for tough drilling conditions including high speed, 

high torque, high pressure, high temperature and excessive weight.
Manufactured with premium quality materials, RAGAZINC DRILL 

COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND eliminates galling and seizing, 

assures leak proof connection and prevents rust and corrosion.
Complex grease base provides superior rust and corrosion protection.
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Order Details

Ordering Size Part No.

   

   

4.5 Kg Can

18.5 Kg Pail
 

 

ZDC&TJC -4.5 kg

ZDC&TJC -18.5 kg

Product Specification

Base Oil 

Thickener 

Dropping Point 

Specific Gravity 

Penetration @25°C 

NLGI Grade 

Copper Corrosion 

Brush Ability 

Service Temp 

Petroleum  

Lithium Complex 

260°C  

 

 

 

1-1.5  

1a  

-18°C  

-20°C to +240°C 

1.61

Flash Point 225°C

290-320 1/10 mm

Benefits
@ High temperature performance
@ Contains corrosion and H S inhibitors2

@ EP additive
@ Eliminates galling and seizing
@ Sticks to wet joints

Recommended Use :
RAGAZINC DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND may be
used for drill pipe, drill collars, tubing and casing.
Special complex thickener for high temperature application..    www.sealsanat.com



گریس پمپ 

گریس پمپ



supergun گریس پمپ دستی مدل

براي تزریق مواد آببندي و روانکاري در شیر هاي سایز کوچک (حداکثرتا سایز 6 اینچ) از این 

گریس پمپ استفاده می شود.

از مزایاي این گریس پمپ نسبت به مدل هاي مشابه می توان به نکات زیر اشاره کرد:

   تزریق 30گرم گریس با 25 ضربه

15000PSI  ایجاد فشار تا   

   مخزن گریس پمپ 33% بیشتر از گریس پمپ هاي مشابه

   وزن نسبتاً سبک و شارژ سریع مواد آببندي و روانکاري

   تزریق مواد آببندي و روانکاري هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی

 piston head cartridge  قابل تعویض بودن

J-K در سایزهاي Stick شارژ مخزن گریس پمپ با موادآببندي و روانکاري به صورت   

   2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
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®SUPERGUN  PUMP KITS
®Supergun  Pump Repair Kit #R-SG-KIT

This kit contains all the replacement parts you’ll need to extend the service 

Life of our most popular hand-held pump.

Qty  Part No. Ref.

1 Piston Cartridge assembly R-SG-02 4

1 Barrel gasket R-SG-07A 7

1 Bonded seal - 3/8” R-SG-19B2 9B

1Leather Cup R-SG-19D 9D

1 Spring R-SG-19F 9F

1 Piston o-ring nitrile R-SG-02D 4B

3 Piston Body o-ring - nitrile    R-SG-02e 4C

www.sealsanat.com



 Hyper Gun گریس پمپ پنوماتیک

این گریس پمپ با استفاده از هواي فشرده و یا فشار خط لوله گاز جهت تزریق مواد آببندي و 

روانکاري به درون شیر هاي سایز بزرگ تا 60 اینچ پیشنهاد می گردد.

   تزریق 450 گرم گریس در20 دقیقه

   امکان استفاده از فشار گاز داخل  line و یا هواي فشرده

15000PSI ایجاد فشار تا   

   سبک و قابل حمل

   تزریق بدون نیاز به توقف عملیات
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ACTIVE- 8  گریس پمپ پنوماتیک

براي تزریق مواد آببندي و روانکاري با گرید هاي مختلف و همچنین ماده شستشو دهنده 

شیر (Valve Cleaner) در داخل شیر هاي از سایز 6in به باال باید حتماً از گریس پمپ هاي 

پنوماتیک فشار قوي استفاده نمود.

سرعت تزریق مواد آببندي و روانکاري به داخل شیرآالت، مقدار مواد آببندي و روانکاري 

تزریق شده در داخل شیر و همچنین کاهش زمان و باال رفتن سرعت گریس کاري شیرآالت  

از جمله دالیلی می باشند که از این نوع گریس پمپ هاي پنوماتیکی براي تزریق مواد 

آببندي و روانکاري در شیر هاي با سایز هاي باال استفاده می شود.

در صنعت نفت، گـاز و پتـروشیمـی جهـان می تـوان بـه یک گریـس پمپ پنـوماتیـکـی و 

هیدرولیکی بسیار ایده آل براي نگهداري  و تعمیرات شیرآالت اشاره کرد  و آن گریس پمپ 

مدل Active-8 می باشد.

مزایاي این گریس پمپ نسبت به گریس پمپ هاي مشابه خود در صنعت به شرح ذیل می باشد:

   ایجاد فشار باالي تزریق مواد آببندي و روانکاري (باالتر ازPsi 10000) در کمترین زمان.

 70 sec مواد آببندي و روانکاري در (1lb) 450 gr تزریق   

(گریس پمپ Hyper GUN در 20 دقیقه حدود 450 گرم مواد تزریق می کند.)

    به دلیل سیستم پنوماتیکی- هیدرولیک بودن، مشکالت گریس پمپ Hyper GUN را ندارد.

   در گریس پمپ Hyper GUN به دلیل استفاده از قطعات مکانیکی با حد فاصل خطاي بسیار پایین 

اگر ذرات  شن و ماسه  به داخل این گریس پمپ  وارد شود باعث از بین رفتن قطعات داخلی می شود 

در صورتی که درگریس پمپ Active-8 بدلیل سیستم هیدرولیکی از این نقیصه در امان است.

   ثابت نگه داشتن فشار تزریق.
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NOTE : The air/hydraulic
motor may be powered by
natural gas in an emergency,

it is not recommended and
may void warranty.

2-Year Spare Parts #R-A8-SPARES-2Y

Qty Description Part No.

4 Loading Tube O-Ring R-A8-11B

2 Loading Plate O-Ring R-A8-09A

2 Relief Valve - 200 PSI R-A8-14F

2 Barrel Gasket R-A8-19A

2 Barrel O-Ring R-A8-19C

2 Nylon Piston Cup R-A8-20C

2 Piston O-Ring R-A8-20E

2 Inner Leather Cup R-HG-08H

4 Loading Plate O-Ring - Nitrile R-A8-09A

4 Check Valve R-A8-14D

4 Axle - 1/2” x 3-1/4” - New Style R-A8-03P5

2 Large Filter Element Kit R-A8-15h-KIT

2 Hydraulic Oil - One Gallon R-HOGALL

2 Mineral oil - Pint Bottle R-MINPINT

2 OTC Model ‘F’ - Major Repair Kit R-A8-OTC-300805

2 Release Valve Kit R-A8-OTC-200383
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Mini Gun گریس پمپ شیرهاي قبل از رگوالتور

این دستگاه ساده و پر کاربرد  جهت گریس کاري شیر هاي قبل از رگوالتور طراحی شده و با 

استفاده از آچار آلن تعبیه شده بر روي دسته، پیچ گریس خور باز شده و انتهاي دستگاه بر 

روي شیر پیچ شده و عمل تزریق با پیچاندن دسته به راحتی انجام می شود.

گریس هاي استیک سایز A,B,C,D جهت استفاده در مینی گان مناسب می باشد.

PART NO: G-Mini-01
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گریس خور

(FITTING) 

گریس خور



(FITTING) گریس خور

تنها راه ورود مواد آببنـدي و روانکـاري به داخل شیرها زمانی که روي خطوط لوله نصب 

شده اند و تحت فشار می باشند، اتصاالتی به نام  گریس خور(FITTING) می باشد.

این اتصاالت بسته به نوع شیر و فشار عملیاتی و همچنین نوع سیال عبوري از داخل شیر، از 

دو جنس Carbon Steel یا  Stainless Steel ساخته می شوند.

این اتصاالت  کامپوندهاي آببندي و روانکاري را به داخل شیر از طریق کانال هایـی که تعبیه 

شده است، به سمت مجرابند و یا نقاط آسیب دیده هدایت می کند.

(در این سـال ها، در تالش براي تولید ارزانتر شیـرهـا، تولید کنندگـان بـه استفـاده از 

گریس خورهاي ارزان و غیراستاندارد روي آورده اند.)که این موضوع در حال حاضر تلفات و 

صدمات جبران ناپذیري را براي تکنیسین شیرآالت و هم چنین شیرهاي خطوط انتقال به 

بار آورده است.

شرکت سیل صنعت رگا با همکاري شرکت SEALWELD کانادا در پژوهش اختصاص داده 

شده در زمینه مشکالت بوجود آمده  براي گریس خورها و همچنین در همکاري با تولید 

کنندگان نفت و گاز و اپراتورهاي خطوط لوله و تکنسین شیرآالت اقدام به فراهم نمودن 

گریس خورهاي استاندارد  با نام تجاري  FLOW WOLF نموده است.

الزم به ذکر است گریس خورهاي نسل جدید یک تکه و طول عمر آنها 55 برابر بیشتر از 

گریس خورهاي قدیمی است.
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  FLOW WOLF گـریـس خـورهـاي 

 CRN و API  داراي استاندارد هاي

بوده و هم چنین تحت آزمایشات 

مؤسسات ABSA-PED-ATEX قرار 

گرفته است.

Pressure Vessel Markings 

ABSA Alberta Boilers Safety Association 

 
CRN 0C07140.2

PED 97/23/EC CE0035   

 

Nr. 01 202 I / U ¨-06 2320

ATEX 94/9/EC

  

Nr. 968/Ex-Ab 871/06

Quality System 

ISO 9001:2008 Nr. APIQR-0502

ISO Ts 29001 Nr. TS-0012

API Q1 ED.8 Nr. Q1-0221

Design in Accordance with 

API 6D – 23rd ED. 

API 6D SS I ED.

API 6A 19th ED.

ASME VIII

ASTM B16.34

ARAMCO STD. 04/SAMSS-01 P35

* according to available latest edition standard.

Fugitive Emission (Upon Request) 

ISO 15848

Shell  SPE 77/312

* Additional qualifications available on request. 

•  In accordance with internal 
procedures or upon request 
in accordance with Api 598 or 
other stds.
• Canadian, U.S. and Italian 
patent approved
• ASME III for nuclear service

Pressure Test

Product specifications

BUTTONHEAD FLAGE

  For Giant Buttonhead Coupler

UNIQUE THREADED-CAGE DESIGN

  Prevents check valve blow-out

“SAFETY VENT” CAP 

  With secondary metal-to-metal seal

“POSITIVE SEAL” THREADS

  For screw-on coupler or valve bleed-down tool

REDUCES INJECTION PRESSURE

  Up to 60%

ONE-PIECE BODY

  Withstands more pressure than two-piece

THREADED CAGE

  Reduces the risk of fatigue by distributing the force across many threads

FLOW WOLF  ویژگی هاي گریس خورهاي

www.sealsanat.com
 FLOW WOLF در طراحی گریس خورهاي

از تکنولوژي THREAD-CAGE استفاده شده است.
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گریس خورهاي شیرتوپی:

یک گریس خور مناسب جهت استفاده در شـیرهاي توپی (Ball Valve) با فشار عملیاتی باال 

در سایز هاي مختلف (3/8 - 1/4 - 1/2)

. Carbon Steel و  Stainless Steel و از دو جنس 

این نوع گریس خورها:

(Vented Cap)داراي یک در پوش فلزي   

(Single Check Valve) یک چک ولو داخلی   

   داراي سیستـم کشویی جهت استفـاده بـراي سرگریس پمپ هـاي پنومـاتیکی و دستـی 

(Giant Button Head Coupler)

   داراي رزوه مخروطی شکل جهت آببندي کامل.

نوع دیگري از گریس خورها نیز براي شیر هاي توپی استفاده می شود که فاقد درپوش 

بوده و فقط از آلیاژ آهن نیز ساخته می شود. مشخصات آنها به شرح ذیل  می باشد.

Thread Material Part Number

F-FW1/4-BH-SS-CRN

3/8 ”  - 18 NPT 

3/8 ”  - 18 NPT 

1/2 ”  - 14 NPT 

1/2 ”  - 14 NPT 

1/2 ”  - 14 NPT 

1/2 ”  - 14 NPT 

F-FW1/4-BH-CS

1/4 ”  - 18 NPT 316 Stainless Steel  

316 Stainless Steel  

Carbon Steel  

316 Stainless Steel  

Carbon Steel  

316 Stainless Steel  

Carbon Steel  

F-FW3/8-BH-SS-CRN

F-FW1/2-BH-SS-CRN

F-FW1/2-BH-CS

F-FW-SO1/2-CS

F-FW-SO1/2-SS-CRN

Thread Material Part Number

F-SW1/2-CS

3/8 ”  - 18 NPT 

1/4 ”  - 18 NPT 

1/8 ”  - 27 NPT 

F-SW1/4-CS

1/2 ”  - 14 NPT 

Carbon Steel  

F-SW3/8-CS

F-SW1/8-CS

Carbon Steel  

Carbon Steel  

Carbon Steel  
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گریس خورهاي شیرهاي سماوري:

یک گریس خور مناسب جهت استفاده در شـیرهاي سـماوري (Plug Valve) در سایزهاي 

مختلف(5/8,3/4,1/2,3/8,1/4) و از جنس Carbon Steel می باشد.

این نوع گریس خورها داراي :

(ONE – PIECE BODY)بدنه یک تکه   

(DOUBLE CHECK VALVE) داراي دو چک ولو داخلی   

   نوع RN داراي رزوه هاي ریز و نوع NH داراي رزوه هاي درشت  می باشد.

   از ویژگی هاي مهم این نوع گریس خورها استفاده از آن به جاي گریس پمپ هاي دستی 

معیوب جهت تزریق کامپوندهاي روانکاري و آببندي به داخل شیر می باشد.

 (جهت اطالع بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید)
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Thread Material Part Number

1/4” - 18 NPS Carbon Steel F-RN1/4-CS

3/8” - 18 NPS Carbon Steel F-RN3/8-CS

1/2” - 14 NPS Carbon Steel F-RN1/2-CS

3/4” - 14 NPS Carbon Steel F-RN3/4-CS

Thread Material Part Number

3/8” - 16 UNC Carbon Steel  F-NH3/8-CS

1/4” - 13 UNC Carbon Steel F-NH1/2-CS

5/8” - 11 UNC Carbon Steel F-NH5/8-CS

3/4” - 10 UNC Carbon Steel F-NH3/4-CS

F-RN F-NH
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(INTERNAL CHECK VALVE ) چک ولو داخلی

قبل از بهره برداري از یک شیر این نکته بسیار مهم است که مطمئن شویم شیر نصب شده 

داراي چک ولو هاي داخلی استاندارد و با کیفیت باال باشد.

چک ولو هاي ساخت شرکتSEALWELD از جنس Stainless Steel بوده و از تکنولوژي 

Threaded-Cage بهره می برد.

این نوع چک ولو ها در سایزهاي مختلف (1/2,3/8,1/4) موجود می باشد.

49

Thread Material Part Number

3/8” - 18 NPT Stainless Steel D-FW-IC3/8-SS-CRN

®FLOW WOLF  1/4”  INTERNAL CHECK VALVE

Thread Material Part Number

1/4” - 18 NPT Stainless Steel D-FW-IC1/4-SS-CRN

Thread Material Part Number

1/ 2 ” - 14 NPT Stainless Steel D-FW-IC1/2-SS-CRN

®FLOW WOLF  3/8”  INTERNAL CHECK VALVE

®FLOW WOLF  1/2”  INTERNAL CHECK VALVE
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(PACKING INJECTOR)گریس خور ساقه شیر

چنانچه ساقه شیر دچار نشتی شود جهت  تزریق کامپوند مخصوص روانکاري و آببندي ساقه 

شیر (Slick Stick) از این قطعه استفاده می کنیم.

Packing Injector نصب شده روي ساقه شیر دو تکه بوده ،تکه اول ثابت و تکه دوم در هنگام 

تزریق کامپوند مخصوص جداشده و مانند یک گریس پمپ عملیات تزریق را انجام میدهد. 

(براي کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.)

Packing Injector ها از دوجنس Carbon Steel و Stainless Steel بوده و در سایز هاي 

مختلف تولید می شود.
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1/4” PACKING INJECTOR
This injector is available from stock in carbon steel and stainless steel.    

Other materials and grades are available by special request.

Material Part Number

Stainless Steel  F-PI1/4-SS

Carbon Steel  F-Pi1/4-CS

3/8” PACKING INJECTOR
This injector is available from stock in carbon steel and stainless steel.    

Other materials and grades are available by special request.

Material Part Number

Stainless Steel  F-PI3/8-SS

Carbon Steel  F-Pi3/8-CS

1/2” PACKING INJECTOR
This injector is available from stock in carbon steel and stainless steel.    

Other materials and grades are available by special request.

Material Part Number

Stainless Steel  F-PI1/2-SS

Carbon Steel  F-PI1/2-CS
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BODY VENT / DRAIN FITTING

این قطعه جهت تخلیه سیاالت، تخلیه گـاز و کاهش فشـار از بدنـه شیـرهاي توپـی یـا 

دروازه اي (GATE VALVE) استفاده می شود.

تکنسین شیـرآالت جهت تست آببنـدي داخلی شیـرهاي توپـی به صورت تحت فشـار 

(ON LINE)، تحت شرایط خاص از این قطعه استفاده می کنند.

 (جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.)

در صورت نیاز به سیم Earth این قطعه مجهز به سیم تخلیه و با کدTC4 تولید می شود.
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Tc3 Style

Thread Material  Part Number

1 /2” NPT F-BV1/2-TC3-SS-CRN

3/4” NPT 

Stainless STEEL 

F-BV3/4-TC3-SS-CRN

1” NPT F-BV1-TC3-SS-CRN

1-1/2” NPT F-BV11/2-TC3-SS

Product specifications

WEATHER SEAL O-RING

  Prevents water from entering fitting.

SPRING PINS

  Prevent removal of bolt.

THREAD SEAL O-RING

  Prevents leakage through threads

COARSE THREAD

  Prohibits thread damage

THREADED VENT HOLE

  Pipe leakage away from work site

REDUCED BORE HOLE

  Prevents jamming of ball

.316 STAINLESS STEEL BODY

.316 STAINLESS STEEL BOLT

  Prevents corrosion, extend service life

Stainless STEEL 

Stainless STEEL 

Stainless STEEL 
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: QUAD SEAL گریس خور

   از جنس Stainless Steel 316 جهت طول عمر باال و مقاوم در برابر خوردگی شدید

  4 مرحله آببندي Metal-to-Metal جهت آببندي در فشارهاي باال و گازهاي ترش

   داراي چک ولو داخلی

   داراي سیستم Thread Cage جهت تزریق کامپوندهاي آببندي
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Thread Material  Part Number

1/4” - 18 NPT F-FWQS1/4-SS-CRN

3/8” - 18 NPT

.316 Stainless Steel

F-FWQS3/8-SS-CRN

½” - 14 NPT F-FWQS1/2-SS-CRN

.316 Stainless Steel

.316 Stainless Steel
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آداپتورهاي ویژه

آداپتورهاي ویژه



D-FWLL#1)LEAK – LOCK#1(

  تبدیل سر گریس خورهاي غیر استاندارد (معیوب) به 

سر گریس خور استاندارد.

   جلوگیري از نشتی گریس خورها.

   تبدیل گریس خورهاي معیوب به گریس خورهاي 

سالم جهت تزریق کامپوندهاي روانکاري و آببندي.

این مدل با داشتن انتهاي مخروطی حداکثر آببندي را با گریس خور معیوب ایجاد می نماید.
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(LEAK – LOCK#2)D-FWLL#2

   تبدیل سر گریس خورهاي غیر استاندارد (معیوب) به 

سر گریس خور استاندارد.

   جلوگیري از نشتی گریس خورها.

   تبدیل گریس خورهاي معیوب به گریس خورهاي 

سالم جهت تزریق کامپوندهاي روانکاري و آببندي.

LEAK-LOCK ابزارهاي جلوگیري از نشتLEAK-LOCK METAL SEAT

www.sealsanat.com

Stainless Steel

Leak-Lock Gasket

D-FW-LL2-SS

D-LL-GSK-ASB

Part Number

Stainless Steel

Stainless Steel

D-FW-LL1-MS-SS

D-FW-LL2-MS-SS

Part Number

Stainless Steel

Leak-Lock Gasket

D-FW-LL1-SS

D-LL-GSK-ASB

Part Number
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D-SOBV)SO – BV TOOLS( 1.

جهت تست چک ولو داخلی بعد از گریس خور

H-CPSG-3(سرگریس پمپ)

   سرگریس پمپ استاندارد (دو طرفه) براي 

گریس پمپ هاي پنوماتیکی و دستی 

Material Part Number

Carbon Steel H-CPSG-3

Material Part Number

Carbon Steel D-SO-BV-CS

(H-CPSO)SCREW –ON COUPLER 

    سرگریس پمپ براي گریس خورهاي رزوه اي 

Material Part Number

Carbon Steel H-CPSO
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D-FW-SO-BH

   جهت تبدیل گریس خورهاي رزوه اي به گریس خورهاي سرکشویی 

FLOW WOLF

Material Part Number

Carbon Steel D-FW-SO-BH



FLOW WOLF VALVE FITTING ADAPTER KIT  کیت اتصال گریس خورها

این کیت حاوي 16 عدد انواع آداپتورهـا و ابزار مفید جهت کـار بر روي گریس خورهاي 

شیـر هاي مختلف می باشد. لیست قطعات موجود که در یک کیف فلزي زیبا قرار داده شده 

به شرح ذیل می باشد.

تهیه این کیت مفید براي هر تیم تعمیراتی شیرآالت الزم می باشد.
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Description Part Number

Flow Wolf Leak-Lock Adapter #1

Flow Wolf Leak-Lock Adapter #2

Flow Wolf Leak-Lock Adapter #1Metal-Seated

Screw-On Body Vent Tool

Flow Wolf Screw-On Adapter

Daniel Orifice Adapter

Cameron Screw-On Adapter

Small Buttonhead Coupler

Mini Gun

D-FW-LL1-SS

D-FW-LL2-SS

D-FW-LL1-MS-SS

D-SO-BV-CS

D-FW-SO-BH

D-FW-OA1/4-CS (2 PC2)

D-FW-CAM-SO-CS

H-CPAS

G-Mini-01

Packing Injector F-PI 3/8” - CS

Camero Screw-on Adapter D-M1-SO

Buttonhead Coupler H-CPAS

Screw-on Coupler H-CPSO

Release Valve H-RVAB

7 Swive H-7V-ZT1



گریس هاي حفاري

گریس هاي حفاري
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TYPICAL CHARACTERISTICS

Characteristics Methods

Appearance

Color

Density @ 20° C

Pumpability @ 10 bars@ 25° C Flow rate

Synthetic sea water wash- out

Visual

Visual

ASTM B 1289-55

ASTM D 217

ASTM D 1092-62

ASTM D 4049-81

Unworked penetration @ 25° C

Units

-

-

g/cm³

1/10 mm

g/min

%

MBG-70

Fibrous

Black

1.22- 1.28

220- 250

35- 50

2

4 ball tester 1 h/40 kg ASTM D 2266 mm 0.83- 0.87

PRODUCT INFORMATION RAGA MBG-70



TYPICAL CHARACTERISTICS

Characteristics Methods

Appearance

Color

Density @ 20° C

Pumpability @ 10 bars@ 25° C Flow rate

Synthetic sea water wash- out

Visual

Visual

ASTM B 1289-55

ASTM D 217

ASTM D 1092-62

ASTM D 4049-81

Unworked penetration @ 25° C

Units

-

-

g/cm³

1/10 mm

g/min

%

BSG-89

Fibrous

Light Grey

1.25- 1.35

225- 255

40- 50

2
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PRODUCT INFORMATION RAGA BSG-89
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PRODUCT INFORMATION RAGA BSG-90

TYPICAL CHARACTERISTICS

Characteristics Methods

Color

Density at 20 15 ° C

Unworked penetration @ 25° C

Pumpability @ 10 bars@ 25° C Flow rate

Synthetic sea water wash- out

Visual

ASTM B

NFT 60132

JISA 5758

ASTM D 1092

ASTM D 4049-81

Flow @ 20° C Creep time

Units

-

g/cm³

1/10 mm

Hours

g/min

%

BSG-90

Light Grey

1.28-1.30

215-240

>24

<10

<2
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